
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

บนิตรงนาโกยา่ บนิกลบัโอซากา้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X 
บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารบนเครือ่งเฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

จดุชมซากรุะ เมอืงนาโกยา่ รมิแมน่ า้ยามาซาก ิ

ชมซากุระ ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะ อนิไคลน ์

ชมเมอืงซากรุะเกยีวโต วดัคโิยมสิ ึ+ รมิแมน่ า้คาโมะ 

เทีย่วสบาย เต็มอิม่ ไมอ่ดัแนน่ ไมผ่า่นชม 

พกักฟุิ 2 คนื พกัโอซากา้ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิ เพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจอง และขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

    โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบินดอนเมือง  DMK-NGO XJ638 (02.15-09.40) 

สนามบนินาโกย่า - ชมซากุระ รมิแม่น า้ยามาซาก ิ– ชม

ซากุระบรเิวณแมน่ า้ชนิซาไก – เขา้โรงแรมทีพ่กั 

L : Japan Set   D : อสิระอาหาร บรเิวณ จุดพกัรถ 

   
Gifu Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

3 

หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืง

เกา่ทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอนมอลล ์

L : Nabe Set 
   

Gifu / Ogaki Hotel 

หรอืเทยีบเท่า  

4 

เกยีวโต – ทางรถไฟสายเกา่ เคอาเกะ อนิไคลน ์- ชมซากุระ

รมิแม่น า้คาโมะ - พธิชีงชาญีปุ่่น - วดัคโิยมสิ ึ– โอซากา้ - 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ L : Shabu Kyoto 
   

WELINA OSAKA 

หรอืเทยีบเท่า 

5 

ชมซากุระ ณ สวนหน้าปราสาทโอซากา้ - ชมซากุระ ณ 

สวนอนุสรณ์บมัปาคุ – EXPO CITY – รงิกุ พรเีมีย่มเอาท์

เล็ท – สนามบนิคนัไซ KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

บนเครือ่ง 



 
 

 
 

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 
 

วนัแรก กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น ออกเดนิทาง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่ ใหบ้รกิาร เฉพาะขาไปเทา่น ัน้ 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย ราคาทา้ยโปรแกรม) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทางสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกย่า - ชมซากุระ รมิแม่น า้ยามาซาก ิ– ชมซากุระ

บรเิวณแมน่ า้ชนิซาไก - ออิอนมอลล ์- เมอืงกฟิ ุ

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ638  

09.40 น. เดินทางถึง สนามบนินาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา 

หมายเหต ุ พเีรยีดเดนิทางตัง้แต่ วนัที ่29 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิขาไป มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ

เป็น 23.55-07.45 น. จะมกีารเพิม่โปรแกรมท่องเทีย่ว คอื ศาลเจา้โอสุคนันอน 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ638  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้โอสุคนันอน ตัง้อยู่ภายในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจ ินับว่าเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาทีม่ีชือ่เสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิง่ทีท่ าใหวั้ดนี้มชีือ่เสยีงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะ
วัดแห่งนี้นัน้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา 



 
 

 
 

จากนัน้น าท่าน ชมซากุระ ณ รมิแมน่ า้ยา

มาซากกิาวะ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) ไดรั้บความนิยมอย่างมากในการเป็นจุดชม

ววิของเมือง โดยถนนที่อยู่ตดิรมิแม่น ้ายามาซากิ

เสน้นี้เรียกว่า Shikinomichi แปลว่าเสน้ทางทัง้ 4 

ฤดู ซึง่มีตน้ซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 

กโิลเมตร ไดรั้บการการันตจีากการตดิอันดับ 1 ใน 

100 สถานที่ชมซากุระของประเทศญี่ ปุ่น เลย

ทเีดยีว 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชม ซากุระบานรมิแมน่ า้ชนิซาไก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที)

แม่น ้าชนิซาไกไหลผ่านใจกลางเมอืงคากามกิะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกฟิุ บนรมิฝั่งท ัง้สอง

ของแมน่ า้มตีน้เชอรร์ี ่1,200 ตน้ ทีเ่รยีกกันว่า “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อชิคิา

วะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกชิื่อดังที่เกดิที่นี่ไดบ้ริจาคตน้โซเมอิ-โยชโินะใหแ้ก่เมืองนี้ แต่น่า

เสยีดายทีต่น้ไมส้ว่นใหญ่ถูกท าลายในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ต่อมาไดม้กีารปลูกตน้เชอรร์ีใ่นบรเิวณ

ดังกล่าว และสถานที่นี้ไดก้ลายเป็นจุดชมซากุระที่ตดิอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่นทุกๆ ปีตัง้แต่ช่วง

ปลายเดือนมีนาคมถงึตน้เดือนเมษายน นักท่องเทีย่วจ านวนมากจะมารวมตัวกันที่ สวนคากามกิะ

ฮาระ เพือ่ทีจ่ะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชมดอกซากุระรมิฝ่ังแม่น ้า โดยมแีผงขายอาหารตัง้อยู่เป็นทวิ

แถวรมิแม่น ้า และยังมเีรอืชมทวิทัศน์ล่องอยู่ในแม่น ้าชนิซาไกอกีดว้ย 



 
 

 
 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั บรเิวณจุดพกัรถ กอ่นเขา้โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่   GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคายาม่า – เขต

เมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอนมอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นพื้นที่

หมู่บา้นรมิแม่น ้าโชงาวะ ยาวตัง้แต่กฟิไุปจนถงึโทยาม่า ไดถู้กประกาสใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโก

ในปี 1995 ซึง่มชีือ่เสยีงในการท าไร่แบบดัง้เดมิ gassho-zukuri farmhouses โดยบางแห่งมอีายุกว่า 

250 ปี บา้นแต่ละหลังมุงดว้ยหลังคาสูงชันใหท้นทานต่อปรมิาณหมิะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดู

หนาว มหีอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับเลีย้งหนอนไหม 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางยัง ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ (Takayama Old Town) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของจังหวัดกฟิ ุเป็นย่าน

คา้ขายที่เคยเจรญิรุ่งเรืองอย่างมากในอดตีซึง่ยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวโ้ดยรัฐบาลญีปุ่่น ยังมีบา้น
และอาคารต่างๆ หลายหลักทีม่อีายุหลายรอ้ยปีใหช้ม ใหบ้รรยากาศบา้นเมอืงสมัยเอโดะอย่างแทจ้รงิ 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางยัง สะพานนาคะบาช ิ(Nakabashi Bridge) ตัง้อยู่ที่เมืองทาคายาม่าใน

เขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ ซึง่เมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดัง้เดิม จนกลายเป็นอีก

จุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ตอ้งการสัมผัสเสน่หแ์บบญี่ปุ่นๆท่ามกลาง

ธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีสั่งเกตไดง้่าย 

อกีทัง้สะพานแห่งนี้ยังถอืเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดือน

เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่ง

ของเมอืงทาคายาม่า 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 

 น าท่านเดินทางสู่ AEON MALL GIFU ใหท้่านไดอ้ิสระซื้อสนิคา้ทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, 
อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  
 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      GIFU / OGAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต – ทางรถไฟสายเก่า เคอาเกะ อนิไคลน ์- ชมซากุระรมิแม่น า้คาโมะ - พธิชีง

ชาญีปุ่่ น - วดัคโิยมสิ ึ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่่นมายาวนานทีสุ่ด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่นดว้ย 



 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดิน ชมซากุระร่วม 100 ตน้บนเสน้ทางรางรถเก่ากนั ที่เคอาเกะ อนิไคลน์ 

(Keage Incline) เส้นทาง

รถไฟเก่า เคอาเกะ อิน

ไคลน์  ( ใ ช ้เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 1.45 ชม.)  ถูกใชเ้ป็น

เสน้ทางขนยา้ยเรือระหว่างเมือง
โอสึ จังหวัดชิกะ กับเกียวโต

จนถึงปี 1948 บริเวณที่มีรางจะ
เป็นทางลาดเสน้ตรงยาว 580 
เมตร ตรงกลางของทางลาดและ

ปลายทางจะมีรถรางที่ใชบ้รรทุก

เรือจอดอยู่ใหดู้ดว้ย เส้นทาง

ร ถ ไ ฟ ส า ย เ ก่ า คี อ ะ เ ก ะ 

(Keage) ถอืเป็นจุดเร ิม่ตน้ทีด่ ี

ทีส่ดุของการเดนิชมดอกซากุระในเกยีวโต 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ

อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม แมน่ า้คาโมะ (Kamo river) หรอืทีช่าวญีปุ่่นเรยีกกันว่า “Kamogawa” นัน้ตัง้อยู่

ที่เมืองเกยีวโต เป็นแม่น ้าสายยาวทีม่ีเสน้ทางสองขา้งทางใหไ้ดใ้ชพั้กผ่อนหรือท ากจิกรรมต่าง ๆ  ได ้

เป็นสถานที่ๆ คนเกยีวโตรูจ้ักและคุน้เคยเป็นอย่างดี ในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี ที่นี่จะกลายเป็นอกี

จุดชมซากุระยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะสองขา้งทางของแม่น ้านัน้จะกลายเป็นสชีมพูจากการ

ผลบิานของดอกซากุระ ตลอดเสน้ทางแม่น ้าสายยาวนี้ เราสามารถเดนิชมและเก็บภาพดอกไมส้ชีมพู

สวยนี้ไดแ้บบจุใจ 
 



 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม วดัคโิยะมซิุ (Kiyomizu-dera) หรอืทีเ่ราๆ รูจ้ักกันในชือ่ วดัน า้ใส นับเป็นวัด

ที่ไม่ไดม้ีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกยีวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชม
ซากรุะทีข่ ึน้ชือ่ของเกยีวโตอกีดว้ย 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับเขา้สู ่โอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง

ย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื่องส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ 

  รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่   OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  ชมซากุระ ณ สวนหนา้ปราสาทโอซากา้ - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ – 

EXPO CITY – รงิกุ พรเีมีย่มเอาทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ชมดา้นนอก) บรเิวณปราสาท

โอซากา้ มีจุดชมซากุระมากมายไม่ว่าจะตรง ป้อมปราสาทเท็นชุคาคุ หรือ ตรงสวนนชิโินะมารุ 

บรเิวณทัง้หมดนี้เรยีกรวมกันว่า สวนปราสาทโอซากา้ ทีน่ี่ยังมคีวามพเิศษอกีอย่างคอืมตีน้ซากรุะ
ทีท่างจังหวัดเลอืกใชเ้พือ่อา้งองิและประกาศวันซากุระบานอย่างเป็นทางการดว้ย ถา้มาแลว้ขอแนะน า

ใหไ้ปตรงสวนนชิโินะมารุทีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกว่า 300 ตน้ 

 

 



 
 

 
 

    

 

 

 
 

 
 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ (Expo’70 Commemorative Park) คือ

สถานทีจ่ัดงานมหกรรมโลก World Expo เมือ่ครัง้ประเทศญีปุ่่นเป็นเจา้ภาพในปี ค.ศ. 1970 มหีอคอย

พระอาทติย ์(Tower of the Sun) ผลงานของศลิปินโอคาโมโตะ ทาโร ตัง้ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์

ของสวนมาจนถงึทุกวันนี้ ภายในสวนมซีากุระ 9 สายพนัธุ ์เช่น โซเมโยชโินะ และชดิาเระซากุระ 

รวมประมาณ 5,500 ตน้ จะเดินไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูของซากุระเต็มไปหมดจนติดอันดับ 100 
สถานที่ชมซากุระยอดนิยมของญี่ปุ่นเลย ดา้นในสวนกวา้งขวางมากเหมาะกับการพกเบ็นโตะมาน่ัง

ปิกนกิท่ามกลางดอกซากรุะมากๆ 

หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยูน่อกเหนอื

การควบคุมของบรษิทัทวัร ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ EXPO CITY แห่งโอซากา้ เป็นศูนยบั์นเทงิครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญีปุ่่น 

และเป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่น ทีจ่ัดขึน้เมือ่

ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่ทัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่
ดา้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปดว้ยสถานที่เพื่อ

ความบันเทงิมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง รงิกุเอา้ทเ์ล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้ับ สนามบนิคันไซ ใหท้่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดังหลากหลายและสนิคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ 

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่ง
รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคช่ันเสือ้ผา้ล่าสดุ 

อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611 

ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง แตม่จี าหนา่ย 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ  
 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

19 – 24 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 24,999 8,000 16,999 

20 – 25 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 26,999 8,000 18,999 

21 – 26 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 – 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 – 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

22 – 27 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

23 – 28 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

24 – 29 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

25 – 30 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

26 – 31 ม.ีค. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 



 
 

 
 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 28,999 8,000 20,999 

01 – 06 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 

03 – 08 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 23,999 

04 – 09 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 30,999 8,000 22,999 

05 – 10 เมษายน 63 
(วนัจกัร)ี 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 30,999 8,000 22,999 

06 – 11 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 31,999 8,000 23,999 

08 – 13 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 32,999 8,000 22,999 

10 – 15 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 36,999 8,000 26,999 

11 – 16 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 38,999 8,000 28,999 

12 – 17 เมษายน 63 
(วนัสงกรานต)์ 

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 
KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 36,999 8,000 26,999 

17 – 22 เมษายน 63 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

18 – 23 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

19 – 24 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

22 – 27 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

24 – 29 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

25 – 30 เมษายน 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 27,999 8,000 19,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45 

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1) 29,999 8,000 21,999 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 7,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ ค่าทีพั่กหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอบัุตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทิป

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร

ดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้ง

ดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรบัทีน่ ัง่ Business/Premium ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพั

ทีน่ ัง่ได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยืดขา
ไดอ้ย่างเต็มที ่

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

ไฟลท์ขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

ไฟลท์ขากลบั KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 

Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 HJK ราคา 1,750 บาท / เทีย่ว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 

Hot Seat (Standard Zone) แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เทีย่ว 

หมายเหตุ 

1. Quiet Zone ส าหรบับุคคลทีม่อีายุต ัง้แต ่10 ปีขึน้ไปเทา่น ัน้ 

2. ทีน่ ัง่ แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บรเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ) หา้มคนชรา อายุเกนิ 60 ปี และเด็กอายุ

ต า่กวา่ 16 ปีน ัง่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจสมบูรณ์แข็งแรง เพือ่สามารถช่วยเหลอื

ในกรณีฉุกเฉนิ 

3. ทีน่ ัง่ แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถน ัง่ได ้ทุกเพศ ทุกวยั 
 
 
 

เพิม่น า้หนกักระเป๋า 
ช าระเพิม่ 

ฮอกไกโด 

CTS 

โตเกยีว 

NRT 

นาโกยา่ 

NGO 

โอซากา้ 

KIX 

จาก 20 kg. เป็น 25 kg. 900 บาท / เทีย่ว 850 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 30 kg. 1,200 บาท / เทีย่ว 1,050 บาท / เทีย่ว 

จาก 20 kg. เป็น 40 kg. 2,200 บาท / เทีย่ว 2,050 บาท / เทีย่ว 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามประกาศจากสายการบนิ** 

หากตอ้งการเพิม่น า้หนกักระเป๋า หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่ โปรดแจง้ 3 วนัท าการ กอ่นเดนิทาง 
 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

ก าหนดของแต่ละสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ใน

กรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญู

หาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น 

การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 
 



 
 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน

การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน 
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไม่สามารถรับประกันได ้

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือกรมแรงงาน



 
 

 
 

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม

โปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิี่ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศญี่ปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวันเดินทางผู ้
เดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และจะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอืด่านตรวจคนออก และเขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ

ท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้าขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และเขา้เมอืง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และดูแล

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวง

การต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็ว

ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือเขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ท ัง้สิน้) 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


